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Dilemma a definíciók körül 
• 1. Mikortól utód az utód, azaz tekinthető-e a még ki sem kelt tojás 

vagy a még megtermékenyítetlen petesejt utódnak? 

• 2. Utódgondozás-e a megtermékenyítés előtti nászajándék, 
amelynek tápanyagát a nőstény a zigótába fekteti, vagy a nagyobb 
védelmet biztosító fészek elkészítése? 
3. Utódgondozás-e a nem saját utódról való gondoskodás, a testvér 
nevelése vagy az örökbefogadás? 
4. Utódgondozásnak minősül-e, ha az egyed védi a territóriumát a 
betolakodókkal szemben, közvetlenül magát az utódot azonban 
nem? 

• 5. Utódgondozás-e, ha egy madár a tojását olyan idegen fészekbe 
rakja, melyet több fészek összehasonlítása után választ ki?  

• 6. Utódgondozás-e, ha a szülő nem akadályozza meg a 
testvérgyilkosságot? 

• E kérdések fényében látható, hogy e fogalmakat valójában nem is 
olyan könnyű pontosan körbehatárolni.  



Utódgondozás definíciója 

Az egyed(ek) azon viselkedéseinek összessége, amely… 

 

• MIKORTÓL? 

– A petesejt megtermékenyítése után… 

– Az utód kikelése, megszületése után… 

 

• HOGYAN? 

– Közvetlenül (melegítés, etetés…) 

– Közvetve (territórium fenntartása, anyáról való 
gondoskodás…) 

 

• MILYEN EREDMÉNNYEL? 

– a viselkedés az utód rátermettségét (például 
szaporodóképes korig való túlélésének esélyét) növeli.  

Nem feltétel, hogy az  
„utód” vér szerint  
a nevelőé legyen! 



Szükséges az utódgondozás? 

• (Ivaros) szaporodás célja 

– A génállomány sokszorosítása szaporodóképes 
utódok létrehozásával 

• Utódgondozás költséges 

 

• Ha a szaporodás megoldható utódgondozás 
nélkül, vagy a kiadások minimalizálásával… 

• Szülő-utód konfliktus 

 

Utódgondozás  
nem cél, csak 
egyike az eszközöknek 



Utódgondozási rendszerek 

• Hány gondozó van? 

• Egyszülős (uniparentális) gondozás 

– Apa 

– Anya 

• Kétszülős (biparentális) gondozás 

• Csoportos gondozás 

– Több szülő(pár) együtt gondoz 

– Aktuálisan nem szaporodó egyedek is gondoznak 

 

• Ki gondoz? 

• Vér szerinti szülő(k) és/vagy… 

• Közeli rokon(ok) 

• Idegenek 

 

  



Egyszülős utódgondozás 
kialakulása 

NINCS gondozás 

Két szülő gondoz 

Csak/legalább  
egy szülő gondoz 

Utód túlélési  
esélye jobb 

Utód túlélési  
nem csökken 
(jelentősen) 

 
Általában  
külső megtermékenyítésű fajok 

Külső és belső  
megtermékenyítésű fajok 



(Belső megtermékenyítésű) nőstények 
kényszerhelyzetben… 

• Apaság bizonytalansága (Trivers, 1972) 
– Nőstény érdeke a ‚félrelépés’ 
– Spermiumversengés  apaság nem biztos! 
– Megéri-e esetleg nem saját utód gondozása a hímnek? 

 

 
• Embrióval való asszociáltság (Williams, 1975)  

– Az anya közvetlenebb kapcsolatban van az embrióval 
– Apának könnyű lelépni 
– Apaság bizonytalansága nem feltétel! (pár őrzése egy 

ideig) 

 
 
 

Nem kizáró elméletek! 



Hím promiszkuitás – anyai gondozás 
avagy a „tyúk és tojás” esete 

• Madarak 
– Többségük monogám 

– Egyszülős anyai gondozás mindössze a fajok 8 %-ánál 

 

• Emlősök 
– Többségük promiszkuus (poligínia) 

– A fajok többségénél egyszülős anyai gondozás 

 

 

MIÉRT? 

Anya egyedül is képes nevelni 
(vemhesség + szoptatás) 

Hímek több nőstényt  
birtokolnak 
(és nem gondoznak) 

Nőstények mint erőforrás 

Nőstény adaptáció 



Anyai utódgondozás modellezése 
fókaféléknél 

Hatótényezők 

• Földrajzi szélesség 

– Hideg  meleg 

• Táplálék előfordulása 

– Ritka  sűrű 

• Tej minősége 
– Zsíros  sovány 

 

Következmény  

• Gondozási periódus  hossza 

– Pár hét  2 év 

• Anya-utód együttlét 

– Folyamatos  
napokig/hetekig külön 

• Anya-utód mozgás 
– Van  nincs 

• Táplálékszerző út hossza 

– Órák  napok/hetek 

 

Minden fókaféle poligín/ promiszkuus 
Csak az anya gondoz 
Az apa nem is találkozik az utódaival 



Anyai 
utódgondozás  /1 

• Rozmárok 

– Viszonylag zsírszegény tej 

– Anya és utód együtt mozog 

– Gondozás kb. 2 évig tart 

– Anya folyamatosan táplálkozik 

– Nincs szükség nagy zsírraktárra 

 

ANALÓGIA: pl. patások legtöbbje 



Anyai utódgondozás  /2 

• Fülesfókák (Otariidae, pl. medvefóka, 
oroszlánfóka) + egyes valódi fókák (Phocidae) 
– Meleg és sarkvidéki tengerekben is 

– Tej minősége és az utódgondozás hossza a földrajzi 
szélességtől függ 

– Anya hosszabb időkre otthagyja az utódot 
táplálkozás céljából 

Analógia: legtöbb emlős és madár faj 



Anyai utódgondozás  /3 

• Valódi fókafélék egyes fajai 
– Sarki tengerek 

– Kitartó hosszútávú úszók 

– Nagy zsírraktár 

– Rövid, intenzív laktáció 
• Hólyagos fóka (csak 4 nap!!!) 

• Északi elefántfóka (1 hónap) 

 

– Közben az anya egyáltalán nem 
táplálkozik! 

ANALÓGIA: egyes medvefajok 



Amikor a hím egyedül gondoz 

• Evolúciós kialakulása több tényező együttes, vagy külön-
külön megjelenésétől függ (Maynard-Smith, 1977).  
 

• NŐSTÉNY ÉRDEKE DOMINÁL 
– A nőstény több utódot hoz létre, ha dezertál, mint ha marad. 
– A dezertáló nőstény több utódot produkál, mint a dezertáló hím. 

 

• HÍM ÉRDEKE DOMINÁL 
– A hím akkor tud több nősténnyel párosodni, ha nem dezertál, 

hanem ő gondoz.  
 

• JÁRULÉKOS HATÁS 
– A hím újbóli pártalálásának esélye nem nő (vagy csak 

elenyészően), ha dezertál. 

 
 



Hím gondozás = „értékes apa” 

• A nőstény előnye:  
– jó minőségű apa (jól véd)  

– csökken a saját utódjaira eső predációs kockázat a nagyobb létszám 
miatt… 

• Trópusi pókok (Gonyleptidae) 
– Hímek akár lopnak is petéket 

– Csak éjjel őrzik 

– Nappal a nőstények nem aktívak 

– Utódgondozás akár 8 hónapig is folyamatosan 

 



Apai gondoskodás halaknál 

• A halak rendszertani családjainak 79%-ban nincs 
utódgondozás 

• A belső megtermékenyítésű fajok általában anyai 
gondozásúak 

• A külső megtermékenyítésű utódgondozó fajoknál többnyire 
az apa gondoz (legalább 22 független alkalom) 

• APAI GONDOZÁSNAK KEDVEZ 
– Territoriális hím 

– „Biztos apaság” 

• Kevés „besurranó” hím 

• Aszinkron szaporodás 

• Távol eső territóriumok 

 
TERRITORIÁLIS MADARAK 
Miért nem apai gondozás? 



Függőcinege: konfliktus a szülők között – ki maradjon? 

Poligámia: akár 6 pár/szezon! 
Kizárólag egyszülős gondozás (hím v. tojó) 

Tojó 
47.4 % 

Hím 
13.5 % 

Tojó 
47.4 % 

Hím 
13.5 % 

Senki 
39.1 % 



Szexuális konfliktus: okok és következmények 

1) Gyakrabb tojó gondozás – jobb szülők, mint 
hímek? 

Nem:  
• tojók nagyobb fészekaljat kezdenek gondozni (hím dezertálás 

után raknak még tojást) 

 

• nagyobb mortalitás a tojó  

gondozta fészekaljaknál, de 

ugyanannyi kireptetett fióka 

Pogány et al. 2012, Auk 



Szexuális konfliktus: okok és következmények 

2) Miért hagyja el mindkét szülő a tojásokat? Életképesek? 
Igen: 

• inkubátorban a gondozott tojásokhoz 
hasonlóan kikelnek és fejlődnek 

• kétszülős dezertálás oka az 
utódgondozás fölötti konfliktus 



Kétszülős gondozás 

Monogámia esetén jellemző (bár „félrelépés” előfordulhat) 

Madarak nagy része, emlősöknél, halaknál ritka  

ELŐSEGÍTI MEGJELENÉSÉT: 

 Utódok gondozás igényessége 

 Szülők magas táplálék igénye 

 Táplálék ritkasága/ nehéz megszerezhetősége 

 

Temetőbogarak  

A tetemre más dögevők is pályáznak (kompetíció) 

A tetemet el kell ásni 

Egy idő múlva a nőstény elkergetheti a hímet (már konkurense az 
utódoknak) 
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Fióka kondíciója 

ha nincs hím 

ha van hím 

Egy szülővel is megy, de 
nehezen… 

• Berki veréb 

• Kevesebb, de azonos minőségű 
fióka anyai gondozás mellett 



Két szülő elengedhetetlen 

• Szarka 
– Ha a hímet eltávolítják, 0 fióka repül ki 

– Poligínia nem lehetséges 

– Félrelépés előfordul 

• Pingvinek 
– Ellenséges környezet 

– Nehezen megszerezhető eledel 

– Igen hosszú gondozási időszak 

– Nagyon nagytermetű fiókák 

– Predációs kockázat 

 

 



Csoportos utódgondozási rendszerek 

• Csoportos utódgondozás alatt azt értjük, ha kettőnél több felnőtt 
egyed segíti az utódok gondozását egy adott fészekaljnál, alomnál 
stb.  

• Viszonylag ritka, de rendszertanilag elterjedt 
– alloparentális utódgondozás 
– csoportos nem (legismertebb: euszociális rovarok) 

 
• ELŐSEGÍTI MEGJELENÉSÉT 

– Rendkívül ellenséges környezet (éghajlat, predáció) 
– Forráshiány (territórium, fészkelőhely, táplálék) 
– Lehetséges partner hiánya 

 
  



Közös szaporodás és utódgondozás  

• Többnyire az egyik ivarból több (nem rokon) egyed is részt 
vesz a gondozásban 

• Ezek párosodhatnak is, de a „sikerük” nem garantált (utód 
génállományában) 

• Kooperatív poliandria (nemespapagáj) 
– 1:7 ivararány a hímek javára 

– Tojók extrém versengése – fészeküregért (11 hónapig „foglal”) 

– Összesen 1-2 tojás évente 

– 5-7 „férj”, minddel párzik, mind etet 

– HOSSZÚ távon megéri a hímeknek is 

 

  
NEM klasszikus poliandria! 



Segítőkkel történő utódgondozás  

A segítők legtöbbször az utódok idősebb rokonai, akik az adott 
szaporodási ciklusban nem rendelkeznek saját utódokkal. 

Tevékenységük az utódok túlélését fokozza.  
Rokonszelekciós elv… 
 
DE MIÉRT nem szaporodnak maguk is? 
 Még nem elég fejlettek/ ügyesek/ erősek 
 Territórium/ egyéb források hiánya 
 Partner hiánya 
 
AKTÍV késztetés 
 A „domináns” szaporodó egyedek erőszakot is alkalmazhatnak 

(szurikáta, etiópiai farkas) 
 



Miért éri meg segíteni? 

• Szurikáta 
– A domináns nőstény igyekszik elpusztítani a segítő 

nőstények kölykeit 

– A segítők kizárólagosan gondoznak hetekig 

– Testsúly 10-15%-át elveszítik 

• DE! 
– Csoportban ők is könnyebben élnek túl 

– Megöröklik a territóriumot 

– Sok tapasztalatot szereznek 

– Inkluzív fitnesz 


